Alegeri parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, Hîncești

Programul electoral al candidatului
Partidului Acțiune și Solidaritate
la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020
OLESEA STAMATE

Maia Sandu și Olesea Stamate – împreună pentru dreptate!

“Am încredere în Olesea Stamate, e o persoană competentă, curajoasă și puternică. În calitate
de ministru, a luptat cu corupții din justiție!”
Maia Sandu

Programul electoral al Olesei Stamate

Cine este Olesea Stamate, candidatul PAS pentru Hîncești?
•

Ministru al justiției în Guvernul Maiei Sandu.

•

Jurist și avocat cu 15 ani de experiență. A apărat, în judecată, cetățenii de nedreptățile
statului.

•

Fondatoare a Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), organizație
care promovează buna guvernare în Moldova.

•

În ultimii 8 ani, a documentat și raportat la CNA și Procuratură abuzuri și delapidări în
valoare de zeci de milioane de lei.

•

Olesea e căsătorită, crește 3 copii și se implică în politică pentru a le asigura un viitor
bun acasă, în Moldova.

De ce Olesea este cel mai bun candidat pentru Hîncești?
•

Olesea Stamate e parte a echipei Maiei Sandu și a PAS, cel mai puternic partid proeuropean din Moldova.

•

Ea are un program de susținere, a primăriilor și asociațiilor obștești din Hîncești, pentru
atragerea proiectelor europene de infrastructură (drumuri, iluminare, apeduct).

•

Este jurist cu experiență. Va lupta, din Parlament, contra abuzurilor puterilor centrale.
Numai în ianuarie 2020, guvernul Chicu a luat abuziv de la localităților din Hîncești 13
milioane de lei.

•

Este o luptătoare cu schemele de corupția. Nu este parte a intereselor de grup ale
funcționarilor și afaceriștilor din Hîncești.

•

În echipă cu Maia Sandu, va promova și va implementa proiectul “Satul European” –
proiect de atragere a banilor europeni pentru dezvoltarea satelor.

Cum poți să ajuți echipa Maiei Sandu în aceste alegeri?
•

Pe 15 martie, votează Olesea Stamate! Nu-ți irosi votul, votează candidatul și partidul cu
cea mai mare încredere din Hîncești.

•

Vorbește cu rudele și consătenii să voteze și să susțină candidatul Olesea Stamate.

•

Contactează echipa PAS din localitatea ta și implică-te în campanie.

•

Completează formularul sau sună-ne la numărul de telefon: 068-41-77-44.

Împreună pentru dreptate!

